
Програми вступних випробувань 
для вступників на денну форму навчання 

на основі базової загальної середньої освіти 
 
 

Програма вступних випробувань з математики повністю охоплює 

матеріал курсу математики, вивчення якого передбачене державним 

стандартом базової середньої освіти. 

У запропонованій програмі наведено зміст розділів шкільної програми, 

де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти абітурієнт. 

Також наводиться перелік вимог до рівня знань, вмінь та навичок, які 

враховуються на вступному  випробуванні. Цей перелік дасть можливість 

абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися при 

підготовці до вступного екзамену з математики. 

 На вступному тестуванні з математики абітурієнт повинен виявити 

вміння і навички розв’язання практичних завдань та задач за програмою з 

математики базової середньої освіти.  

 Завдання кожного варіанту тестування дозволяють здійснити досить 

повний „зріз”, який визначить рівень (середній, достатній, високий) 

підготовки кожного абітурієнта. 

Варіант тесту включає завдання основних розділів програмного курсу з 

арифметики, алгебри та геометрії. 

РОЗДІЛИ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Арифметика, алгебра 

 

Розділ Зміст 
Вимоги до рівня знань, умінь 

та навичок абітурієнта 

Розділ 1. 

Натуральні числа 

 

Дільники натурального числа. 

Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 

10. Прості та складені числа. 

Розкладання чисел на прості 

множники. Спільний дільник 

кількох чисел. Найбільший 

спільний дільник. Взаємно прості 

числа. Спільне кратне кількох 

чисел. Найменше спільне кратне. 

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
використання ознак подільності 

чисел на 2, 3, 5, 9, 10; 

розкладання натуральних чисел 

на прості множники; 

знаходження спільних дільників 

та спільних кратних двох-трьох 

чисел; найбільшого спільного 

дільника (НСД) і найменшого 

спільного кратного (НСК) двох-

трьох чисел.  



Розділ Зміст 
Вимоги до рівня знань, умінь 

та навичок абітурієнта 

Розділ 2.  

Звичайні дроби 

Основна властивість дробу. 

Скорочення дробу. Найменший 

спільний знаменник. Зведення 

дробів до спільного знаменника. 

Порівняння дробів. Додавання, 

віднімання, множення і ділення 

звичайних дробів. Знаходження 

дробу від числа і числа за його 

дробом. Перетворення звичайних 

дробів у десяткові. Нескінченні 

періодичні десяткові дроби. 

Десяткове наближення звичайного 

дробу.  

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
скорочення дробу і зведення 

дробів до спільного знаменника; 

порівняння дробів; 

додавання, віднімання, 

множення і ділення звичайних 

дробів; 

знаходження дробу від числа та 

числа за його дробом; 

запис звичайного дробу у 

вигляді десяткового дробу. 

Розв’язує текстові задачі. 

Розділ 3. 

Відношення і 

пропорції 

Відношення. Основна властивість 

відношення. Пропорція. Основна 

властивість пропорції. 

Розв’язування рівнянь на основі 

властивості пропорції. Відсоткове 

відношення двох чисел. Відсоткові 

розрахунки.  

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
знаходження відношення чисел і 

величин; 

знаходження невідомого члена 

пропорції; 

запис відсотків у вигляді 

звичайного і десяткового дробів 

Розв’язує: 
три основні задачі на відсотки; 

задачі на пропорційні величини і 

пропорційний поділ. 

Розділ 4. 

Раціональні числа 

та дії над ними 

Додатні та від’ємні числа. Число 0. 

Координатна пряма. Протилежні 

числа. Модуль числа. Цілі числа. 

Раціональні числа. Порівняння 

раціональних чисел. Додавання, 

віднімання, множення і ділення 

раціональних чисел. Властивості 

додавання і множення 

раціональних чисел. Розкриття 

дужок. Подібні доданки та їх 

зведення. Рівняння. Основні 

властивості рівняння. 

Координатна площина.  

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
знаходження модуля числа; 

порівняння раціональних чисел; 

додавання, віднімання, множення 

і ділення раціональних чисел; 

обчислення значень числових 

виразів, що містять додатні й 

від’ємні числа; 

розкриття дужок, зведення 

подібних доданків. 

Розв’язує: рівняння з 

використанням правил, що 

ґрунтуються на основних 

властивостях рівняння; задачі за 

допомогою рівнянь. 

Розділ 5.  

Лінійні рівняння з 

однією змінною 

Лінійні рівняння з однією 

змінною. Розв’язування лінійних 

рівнянь. Розв’язування задач за 

допомогою лінійних рівнянь.  

Розпізнає лінійне рівняння серед 

даних рівнянь. 

Розв’язує: лінійні рівняння з 

однією змінною і рівняння, що 

зводяться до них; текстові задачі 

за допомогою лінійних рівнянь з 

однією змінною. 



Розділ Зміст 
Вимоги до рівня знань, умінь 

та навичок абітурієнта 

Розділ 6.  

Алгебраїчні 

вирази 

Вирази зі змінними. Цілі 

раціональні вирази. Числове 

значення виразу. Тотожні вирази. 

Тотожність. Тотожні перетворення 

виразу. Степінь з натуральним 

показником. Властивості степеня з 

натуральним показником. 

Одночлен. Стандартний вигляд 

одночлена. Піднесення одночленів 

до степеня. Множення одночленів. 

Многочлен. Подібні члени 

многочлена та їх зведення. 

Додавання і віднімання 

многочленів. Множення 

одночлена і многочлена; 

множення двох многочленів. 

Розкладання многочленів на 

множники способом винесення 

спільного множника за дужки та 

способом групування. Формули 

скороченого множення: квадрат 

двочлена, різниця квадратів, сума і 

різниця кубів. Використання 

формул скороченого множення 

для розкладання многочленів на 

множники. 

Розпізнає: числові вирази і 

вирази зі змінними; цілі вирази; 

тотожні вирази; одночлени; 

многочлени. 

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
обчислення значень виразів зі 

змінними; зведення одночлена 

до стандартного вигляду; 

перетворення добутку одночлена 

і многочлена, суми, різниці, 

добутку двох многочленів у 

многочлен; розкладання 

многочлена на множники 

способом винесення спільного 

множника за дужки, способом 

групування, за формулами 

скороченого множення та із 

застосуванням декількох 

способів; використання 

зазначених перетворень у 

процесі розв’язування рівнянь. 

Розділ 7.  

Функції 

Функція. Область визначення і 

область значень функції. Способи 

задання функції. Графік функції. 

Функція як математична модель 

реальних процесів. Лінійна 

функція, її графік та властивості. 

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
знаходження області визначення 

функції; знаходження значення 

функції за даним значенням 

аргументу; з’ясування окремих 

характеристик функції за її 

графіком (додатні значення, 

від’ємні значення, нулі). 

Розділ 8.  

Системи лінійних 

рівнянь з двома  

змінними 

Рівняння з двома змінними. 

Розв’язок рівняння з двома 

змінними. Лінійне рівняння з 

двома змінними та його графік. 

Система двох лінійних рівнянь з 

двома змінними та її розв’язок. 

Розв’язування систем двох 

лінійних рівнянь з двома 

змінними: графічним способом; 

способом підстановки; способом 

додавання. Розв’язування задач за 

допомогою систем лінійних 

рівнянь. 

Розрізняє системи двох лінійних 

рівнянь з двома змінними, що 

мають: один розв’язок; безліч 

розв’язків; не мають розв’язків. 

Розв’язує: системи двох 

лінійних рівнянь з двома 

змінними вказаними у змісті 

способами; задачі за допомогою 

систем двох лінійних рівнянь з 

двома змінними. 



Розділ Зміст 
Вимоги до рівня знань, умінь 

та навичок абітурієнта 

Розділ 9. 

Раціональні 

вирази 

Дроби. Дробові вирази. 

Раціональні вирази. Допустимі 

значення змінних. Основна 

властивість дробу. Дії над 

дробами. Тотожні перетворення 

раціональних виразів. Раціональні 

рівняння. Рівносильні рівняння. 

Розв’язування раціональних 

рівнянь. Степінь з цілим 

показником і його властивості. 

Стандартний вигляд числа. 

Функція 
x

k
y   , її графік і 

властивості. 

Розпізнає цілі раціональні 

вирази, дробові раціональні 

вирази, наводить приклади таких 

виразів. 

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
скорочення дробів; зведення 

дробів до нового (спільного) 

знаменника; знаходження суми, 

різниці, добутку, частки дробів; 

тотожні перетворення 

раціональних виразів; 

розв’язування рівнянь зі змінною 

в знаменнику дробу; виконання 

дій над степенями з цілим 

показником. 

Розділ 10. 

Квадратні корені. 

Дійсні числа 

Функція y = x2 та її графік. 

Арифметичний квадратний корінь. 

Рівняння x2 = a. Раціональні числа. 

Ірраціональні числа. Дійсні числа. 

Арифметичний квадратний корінь 

з добутку, дробу і степеня. 

Добуток і частка квадратних 

коренів. Тотожність                а 2 

= │a│. Тотожні перетворення 

виразів, що містять квадратні 

корені. Функція         y= x , її 

графік і властивості. 

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
застосування поняття 

арифметичного квадратного 

кореня для обчислення значень 

виразів, спрощення виразів, 

розв’язування рівнянь, 

порівняння значень виразів; 

перетворення виразів із 

застосуванням винесення 

множника з-під знака кореня, 

внесення множника під знак 

кореня, звільнення від 

ірраціональності в знаменнику 

дробу. 

Розділ 11. 

Квадратні 

рівняння 

Квадратні рівняння. Неповні 

квадратні рівняння, їх 

розв’язування. Формула коренів 

квадратного рівняння. Теорема 

Вієта. Квадратний тричлен, його 

корені. Розкладання квадратного 

тричлена на лінійні множники. 

Розв’язування рівнянь, які 

зводяться до квадратних. 

Розв’язування задач за допомогою 

квадратних рівнянь та рівнянь, які 

зводяться до квадратних. 

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
знаходження коренів квадратних 

рівнянь різних видів; 

застосування теореми Вієта і 

оберненої до неї теореми; 

розкладання квадратного 

тричлена на множники; 

знаходження коренів рівнянь, що 

зводяться до квадратних; 

складання і розв’язування 

квадратних рівнянь і рівнянь, що 

зводяться до них. 

Розділ 12. 

Нерівності 

Числові нерівності. Основні 

властивості  числових 

нерівностей. Почленне додавання і 

множення нерівностей. 

Застосування властивостей 

числових нерівностей для 

Записує розв’язки нерівностей 

та їх систем у вигляді 

об’єднання, перерізу числових 

проміжків або у вигляді 

відповідних нерівностей. 

Розв’язує:  



Розділ Зміст 
Вимоги до рівня знань, умінь 

та навичок абітурієнта 

оцінювання значення виразу. 

Нерівності зі змінними. Лінійні 

нерівності з однією змінною. 

Розв’язок нерівності. Числові 

проміжки. Об’єднання та переріз 

числових проміжків. 

Розв’язування лінійних 

нерівностей з однією змінною. 

Рівносильні нерівності. Системи 

лінійних нерівностей з однією 

змінною, їх розв’язування. 

лінійні нерівності з однією 

змінною; системи двох лінійних 

нерівностей з однією змінною. 

Розділ 13. 

Квадратична 

функція 

Функції. Властивості функції: нулі 

функції, проміжки знакосталості, 

зростання і спадання функції. 

Найпростіші перетворення 

графіків функцій. Функція 

cbxaxy  2 , а  0, її графік і 

властивості. Квадратна нерівність. 

Розв’язування квадратних 

нерівностей. Розв’язування систем 

рівнянь другого степеня з двома 

змінними.   

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
використання графіка 

квадратичної функції для 

розв’язування квадратних 

нерівностей; знаходження 

розв’язків систем двох рівнянь 

другого степеня з двома 

змінними. 

Розділ 14. 

Числові 

послідовності 

Числові послідовності. 

Арифметична прогресія, її 

властивості. Формула n-го члена 

арифметичної прогресії. Сума 

перших n членів арифметичної 

прогресії. Геометрична прогресія, 

її властивості. Формула n-го члена 

геометричної прогресії. Сума 

перших n членів геометричної 

прогресії. Нескінченна 

геометрична прогресія та її сума.  

Розпізнає арифметичну, 

геометричну прогресії серед 

даних послідовностей. 

Розв’язує завдання, що 

передбачають: 
обчислення членів прогресії; 

задання прогресій за даними їх 

членами або співвідношеннями 

між ними; обчислення сум 

перших n членів арифметичної й 

геометричної прогресій; 

використання формул загальних 

членів і сум прогресій для 

знаходження невідомих 

елементів прогресій. 

 

Геометрія 

 

Розділ Зміст 
Вимоги до рівня знань, умінь 

та навичок абітурієнта 

Розділ 1. 

Найпростіші 

геометричні 

фiгури та  їх 

властивості 

 

Геометричні фігури. Точка, пряма, 

відрізок, промінь, кут та їх 

властивості. Вимірювання 

відрізків і кутів. Бісектриса кута. 

Відстань між двома точками.  

Знаходить довжину відрізка, 

градусну міру кута, 

використовуючи властивості їх 

вимірювання. 

Застосовує вивчені означення і 

властивості до розв’язування 

задач. 



Розділ Зміст 
Вимоги до рівня знань, умінь 

та навичок абітурієнта 

Розділ 2.  

Взаємне 

розташування 

прямих на 

площині 

 

Суміжні та вертикальні кути, їх 

властивості. Паралельні та 

перпендикулярні прямі, їх 

властивості. Перпендикуляр. 

Відстань від точки до прямої. Кут 

між двома прямими, що 

перетинаються. Кути, утворені при 

перетині двох прямих січною. 

Ознаки паралельності прямих. 

Властивості кутів, утворених при 

перетині паралельних прямих 

січною. 

Застосовує властивості суміжних 

і вертикальних кутів; 

паралельних і перпендикулярних 

прямих, кутів, утворених при 

перетині паралельних прямих 

січною до розв’язування задач. 

 

Розділ 3. 

Трикутники 

 

Трикутник і його елементи. 

Рівність геометричних фігур. 

Ознаки рівності трикутників.Види 

трикутників. Рівнобедрений 

трикутник, його властивості та 

ознаки. Висота, бісектриса і 

медіана трикутника. Ознаки 

рівності прямокутних трикутників. 

Властивості прямокутних 

трикутників.Сума кутів 

трикутника. Зовнішній кут 

трикутника та його 

властивості.Нерівність 

трикутника. Трикутник і його 

елементи. Рівність геометричних 

фігур. Ознаки рівності 

трикутників. Види трикутників. 

Рівнобедрений трикутник, його 

властивості та ознаки. Висота, 

бісектриса і медіана трикутника. 

Ознаки рівності прямокутних 

трикутників. Властивості 

прямокутних трикутників. Сума 

кутів трикутника. Зовнішній кут 

трикутника та його властивості. 

Нерівність трикутника. 

Застосовує до розв’язування 

задач: 
означення різних видів 

трикутників; бісектриси, висоти, 

медіани трикутника;  

властивості рівнобедреного і 

прямокутного трикутників; 

ознаки рівності трикутників; 

рівнобедреного трикутника. 

властивості кутів трикутника, 

властивість зовнішнього кута 

трикутника. 

 

Розділ 4.  

Коло і круг.  

 

Коло. Круг. Дотична до кола, її 

властивість. Коло, описане 

навколо трикутника. Коло, 

вписане в трикутник.  

 

Застосовує до розв’язування 

задач: 

означення: кола, круга, їх 

елементів; дотичної до кола, 

кола, описаного навколо 

трикутника, і кола, вписаного в 

трикутник; 

властивості: серединного 

перпендикуляра, бісектриси кута, 

дотичної до кола, діаметра і 

хорди, точки перетину 

серединних перпендикулярів 



Розділ Зміст 
Вимоги до рівня знань, умінь 

та навичок абітурієнта 

сторін трикутника, точки 

перетину бісектрис кутів 

трикутника; 

формули обчислення радіуса 

вписаного кола та описаного 

кола для рівностороннього 

трикутника. 

Розділ 5. 

Чотирикутники 

 

Чотирикутник, його елементи. 

Паралелограм та його властивості. 

Ознаки паралелограма. 

Прямокутник, ромб, квадрат та їх 

властивості. Трапеція. Вписані та 

описані чотирикутники. Вписані 

та центральні кути. Теорема 

Фалеса. Середня лінія трикутника, 

її властивості. Середня лінія 

трапеції, її властивості. 

Застосовує до розв’язування 

задач: 
означення і властивості: 

паралелограма, прямокутника, 

ромба, квадрата; центральних і 

вписаних кутів; вписаного і 

описаного чотирикутників; 

середньої лінії трикутника і 

трапеції; 

ознаки: паралелограма; вписаного 

і описаного чотирикутників; 

теорему Фалеса.  

Розділ 6. 

Подібність 

трикутників 

Узагальнена теорема Фалеса. 

Подібні трикутники. Ознаки 

подібності трикутників. 

Застосування подібності 

трикутників: 

середні пропорційні відрізки в 

прямокутному трикутнику; 

властивість бісектриси 

трикутника. 

Застосовує до розв’язування 

задач: 
узагальнену теорему Фалеса; 

означення подібних трикутників; 

ознаки подібності трикутників. 

теореми про середні пропорційні 

відрізки в прямокутному 

трикутнику. 

Розділ 7. 

Многокутники. 

Площі 

многокутників 

 

Многокутник та його елементи. 

Сума кутів опуклого 

многокутника. Вписані й описані 

многокутники. Поняття площі 

многокутника. Основні властивості 

площ. 

Формули для знаходження площі 

трикутника. 

Площа паралелограма, ромба, 

прямокутника, квадрата. Площа 

трапеції. 

Застосовує до розв’язування 

задач: 
означення: многокутника, 

вписаного у коло, многокутника, 

описаного навколо кола; 

теореми: про суму кутів 

опуклого многокутника; про 

площу прямокутника, 

паралелограма, трикутника, 

трапеції. 

Використовує формули для 

знаходження площі трикутника 

(Герона, за двома сторонами і 

кутом між ними, за радіусом 

вписаного і описаного кола) в 

розв’язуванні задач. 

Знаходить площі многокутників,  

використовуючи вивчені 

властивості й формули. 

Розділ 8. 

Розв’язування 

прямокутних 

Теорема Піфагора. Перпендикуляр 

і похила, їх властивості. Синус, 

косинус і тангенс гострого кута 

Застосовує до розв’язування 

задач: 
властивості перпендикуляра і 



Розділ Зміст 
Вимоги до рівня знань, умінь 

та навичок абітурієнта 

трикутників 

 

прямокутного трикутника. 

Співвідношення між сторонами і 

кутами прямокутного трикутника. 

Значення синуса, косинуса і 

тангенса деяких кутів. 

Розв’язування прямокутних 

трикутників.  

похилої; 

означення синуса, косинуса і 

тангенса гострого кута 

прямокутного трикутника; 

теорему Піфагора; 

співвідношення між сторонами 

та кутами прямокутного 

трикутника. 

Знаходить значення синуса, 

косинуса і тангенса для кутів 30°, 

45°, 60°. 

Розв’язує прямокутні 

трикутники. 

Розділ 9. 

Розв’язування 

трикутників 

 

Синус, косинус, тангенс кутів від 

0° до 180°. 

Основні тригонометричні 

тотожності. 

Теореми косинусів і синусів. 

Розв’язування трикутників.  

Знаходить значення синуса, 

косинуса і тангенса кутів від 0° 

до 180°. 

Застосовує теореми косинусів і 

синусів. 

Розв’язує трикутники.  

Розділ 10. 

Декартові 

координати на 

площині 

 

Прямокутна система координат на 

площині. Координати середини 

відрізка. Відстань між двома 

точками із заданими 

координатами. Рівняння кола і 

прямої. 

Застосовує до розв’язування 

задач формули координати 

середини відрізка та відстані між 

двома точками. 

Складає рівняння кола та 

прямої. 

Розділ 11. 

Вектори на 

площині 

 

Вектор. Модуль і напрям вектора. 

Рівність векторів. Координати 

вектора. Додавання і віднімання 

векторів. Множення вектора на 

число. Колінеарні вектори. 

Скалярний добуток векторів. 

Знаходить координати вектора, 

модуль вектора, скалярний 

добуток векторів, кут між 

векторами.  

Виконує дії над векторами.  

Застосовує до розв’язування 

задач: властивості колінеарних 

векторів, означення скалярного 

добутку векторів, його 

властивості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма та критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з 

дисципліни "Українська мова" 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної 

грамотності учнів є контрольний текстовий диктант. 

1. Перевірці підлягають: 

• уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила 

і словникові слова, визначені для запам’ятовування; 

• уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих 

правил пунктуації; 

• уміння належним чином оформляти роботу. 

Перевірка диктантів вступних випробувань здійснюється за 

традиційною методикою. 

 

2. Матеріал для контрольного диктанту 

• Для диктату вступних випробувань використовується текст, 

доступний для розуміння учнів 9-го класу. 

• Обсяг текстів диктантів становить 160—170 слів з урахуванням 

як самостійних, так і службових частин мови. 

• Для диктантів вступних випробувань використовуються тексти, у 

яких кожне з опрацьованих правил орфографії та (або) пунктуації української 

мови представлене 3-5 прикладами. 

 

3. Одиниця контролю: текст, записаний абітурієнтом з голосу 

викладача 

4. Оцінювання 

• Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв: 

- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

- виправляються, але не враховуються такі орфографічні та 

пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми; на 

ще не вивчені правила; у словах з написанням, що не перевіряється, над 

якими не проводилася спеціальна робота; у відтворенні так званої авторської 

пунктуації; 

- повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті 

кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме 

правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками; 

- розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих 

належать такі: 

1) у винятках з усіх правил; 

2) у написанні великої літери в складних власних найменуваннях; 

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, 

утворених від іменників з прийменниками; 

4) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений 

інший і якщо можлива інша інтонація; 

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто 



інший, як...; не що інше, як..,; ніхто інший не...; ніщо тим не...); 

6) пропуск одного зі сполучуваних, розділових знаків або по-

рушення їх послідовності; 

7) заміна українських літер російськими; 

- п’ять виправлень неправильного написання на правильне 

прирівнюються до однієї помилки; 

- орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила 

виправляються, але не враховуються. 

Нормативи оцінювання диктанту: 

 
Вступне випробування з української мови  на основі базової загальної 

середньої освіти (диктант) триває одну астрономічну годину. 

 

 
 


